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 چپ انقالبی و تشکالت کارگری

!شوراها: )قسمت چهارم(  
            بينا داراب زند               ماه هشتاد و ششمرداد م هشت                                                                               

  

     پيش درآمد

می کنند، همان کاری را انجام متوجه گشتيم که ايشان ، هنگاميکه عمل " لغو کار مزدی"در طول بحث خود با رفقای 

، "يخچال سازی لرستان"برای اثبات اين مدعا می توان به عملکرد ايشان در . می دهند که ديگران هم بدان مشغولند

آنها تشکل های صنفی . که خودشان هم آن را بعنوان يک الگوی موفقيت آميز مبارزه کارگری خوانده اند رجوع کرد

يل می دهند، و در ميان کارگران عقايد سوسياليسم علمی را تبليغ و ترويج می کنند، و ای در واحدهای توليدی تشک

و غيره " اتحاديه"و " سنديکا"سعی در هر چه سراسری تر کردن آنها می نمايند، اما از استفاده ِی واژه هاِی 

ناصر پايدار نشان داديم و گفتيم و منشور پيشنهادِی آقای " حزب"ما تفاوت اصلی خود را با ايشان در مبحث . گريزانند

که اين دوستان از بحث بر سر اهداف، استراتژی و تاکتيک مرحله ای فرار کرده و کلمه ای درباره اين مباحث ارائه 

اما در همان جايی که ناچار به ارائه ِی طرحی گشته اند، واژه ها و مفاهيم ُگنگی ارائه داده و اذهان ما و . نداده اند

ببينيد که رفيق عزيزمان . است" شورای کارگری"يکی از مهمترين اين واژه ها، . ن را مشوش می سازندشنوندگانشا

  :قای ناصر پايدار برای معلمان ما چه تعريفی از شورا ارائه داده و چه کارکردی برای آن قائل استآ

آنان بايد همراه با کل . ی نيستراه چاره کار معلمان کارگر ساختن تشکلهای صنفی منحل در قانونيت سرمايه دار" 

معلمان بايد بعنوان بخشی از . کارگران ايران برای برپائی تشکل سراسری ضد سرمايه داری طبقه خود تالش نمايند

شوراهائی که ظرف مبارزه ضد سرمايه داری آنها و مرکز . طبقه کارگر به صورت شورائی متحد و متشکل شوند

رفرميسم چپ تاريخًا تالش کرده است تا معلمان را به عنوان يک نيروی . ا باشدحضور خالق و متحد همه آحاد آنه

غيرکارگری، از بدنه جنبش طبقاتی توده های کارگر جدا و به تسمه نقاله دموکراسی طلبی رفرميستی و فراطبقاتی 

ته اند، اما فعاالن معلمان به لحاظ کثرت عناصر فعال سياسی در همه دوره ها، وضعيتی چشمگير داش. تبديل نمايد

سياسی اين بخش از طبقه کارگر بسان فعالين سياسی ساير بخش های آن، زير فشار توهمات سوسيال خلقی و 

دموکراسی جويانه بسيار کم قادر به ايفای نقش راديکال طبقاتی در سازمانيابی جنبش ضد سرمايه داری طبقه خود 

می توانند در نقش واقعی آگاهان جنبش لغو .  روند نقطه پايان بگذارندمعلمان فعال کارگر می توانند بر اين. شده اند

آنان می توانند و بايد برای سازمانيابی سراسری جنبش کارگری عليه نظام سرمايه . کار مزدی طبقه شان ظاهر گردند

ه آنان برای پيوند مبارزات معلمان برای حصول مطالبات جاری روزشان، بايد بستر تالش فعالين آگا. داری تالش کنند
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جنبش کارگران معلم، وجوه ضعف و "اعالميه ." (با ساير کارگران و سازمانيابی سراسری مبارزه طبقاتی گردد

  )، سيمای سوسياليسم"راهکار پيروزی

معلمان " و مرکز حضور خالق و متحد همه آحاد... ظرف مبارزه ِی ضد سرمايه داری "پس شورا از نظر ايشان 

و حتا در جاييکه تمامی آحاد . پايين آمده است" سنديکا"و " اتحاديه"تا سطح " شورای کارگری"ا در اينج. است

ی که در اثر شرايط "!اتحاديه سراسری کارگران"کارگران را در بر گيرد، باز هم در عمل چيزی نخواهد بود جز 

ظرفی که تمامی . بقه کارگر را می طلبدمطالبات سياسی ط" کميته های سوسياليستی"مبارزه طبقاتی و احيانًا فعاليت 

ظرفی که در قسمت های اول و دوم اين . کارگران را برای مقابله با سرمايه دار و سرمايه داری متحد می سازد

نوشتار گفتيم بايد محلی باشد برای اتحاد طبقاتی کارگران و جايی که کميته های سوسياليستی با حضور و فعاليت های 

چه " شورا"ما از آقای پايدار سوأل می کنيم که اين ! خوب. تی را به کارگران کمتر آگاه منتقل سازندخود، آگاهی طبقا

" شورای معلمان"چه کرد و چه نکرد، که اگر نامش " کانون صنفی معلمان"دارد؟ " کانون صنفی معلمان"تفاوتی با 

مبارزات معلمان برای حصول مطالبات : " دبود طور ديگری انجام می داد؟ ممکن است که ايشان در پاسخ ما بگوين

جاری روزشان، بايد بستر تالش فعالين آگاه آنان برای پيوند با ساير کارگران و سازمانيابی سراسری مبارزه طبقاتی 

در !! اين جميع معلمان هستند که بايد در مبارزاتشان بستر تالش فعاالن آگاه خود را مهيا سازند! چقدر جالب." گردد

که معموًال اين عناصر آگاه هر قشری هستند که بايد با فعاليت شان برای پيشبرد مبارزات اقشار کمتر آگاه به صورتي

خالصه کالم اينکه، اين رفقا دچار سر گيجه و ُگنگی سيستماتيزه ای . منافع جاری و طبقاتی شان بستر سازی نمايند

بنا براين ما ديگر به دنبال . و معوج ايشان را دنبال نمايندگشته اند و ديگران را نيز دعوت می کنند که خط مشی کج 

 ، يعنی مفهوم تاريخی اين واژه، ارائه بمثابه ظرف حکومتی طبقه کارگر" شورا"ايشان نرفته و تعريف خود را از 

ده ، بلکه البته چنين تعريفی زاييده مغز مبتکر نخبگاِن معتبر چپ، چون مارکس، انگلس، لنين و ديگران نبو. می دهيم

  .بيانگر واقعيتی تاريخی است

  به جای مقدمه

اين جمله ی آشنا در مورد دوران های مختلف تکاملی جامعه ". تاريخ جوامع بشری، تاريخ مبارزه طبقاتی است. "١

اين حکم بدان معنا است که . بشری حقانيت خود را بارها به باورمندان و حتا به مخالفين مارکسيسم ثابت کرده است

ليه ساختارهای اجتماعی و نهادهای جمعی در چارچوب نظام و شيوه مسلط توليدِی مشخصی، در پاسخ به نيازهاِی ک

از جمله ی اين ساختارها تشکالت . ضرورِی طبقات متخاصم در مبارزه ی طبقاتی شکل گرفته و پديدار می گردند

رکردهای ويژه ی خود، قدم به هستی گذاشته و در عين کارگری است که بنا بر نياز پيشبرد مبارزه ِی اين طبقه ، با کا

يعنی برخاسته از نياز ضروری يک . فراگيری توده ی طبقه، تبديل به ابزاری برای پاسخگويی به نيازهای آن ميشود

طبقه اجتماعی، تشکيل شده از تجمع عناصر آن طبقه، و به کار گرفته شده در جهت پاسخگويی به منافع جمعی طبقه، 

در چارچوب نظام سرمايه داری که دو طبقه اصلی و .  تقابل با منافع ديگر طبقات ظاهر گشته و عمل می کندو در

نيز بنا بر نيازهای ) بورژوازی(متخاصم بورژوا و کارگر در مقابل يکديگر صف آرايی می کنند، طبقه سرمايه دار 
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ديگر (ابه ی ابزاری برای کنترل خود بر جامعه طبقاتی اش دولت و مليت و اجزاء آنان را شکل داده و از آن بمث

ساختارهايی . داشتندنه اين شکل و با اين مشخصات وجود ساختارهايی که در زمان فئودالی ب. استفاده می کند) طبقات

چون يک ارتش هميشه حاضر حرفه ای و مرکزی که در اثر انقالب بورژوازی انگلستان و به دست کرامول و 

که "! سه قوه"ب سپاهيان طرفدار سلطنت و سپس مردم انقالبی بوجود آمد ، و يا شکل دولتی ديگران برای سرکو

آن محصول قرن ها مبارزه مالکان کوچکتر با سلطنت مستبدانه بود که نهايتًا در انقالب بورژوازی " مقننه"شکل 

گلستان و در روندی دويست ساله که بازهم در ان" مجريه"و يا قوه . انگلستان قدرت را از حکومت سلطنتی سلب کرد

و يا قوه قضائيه که باز هم در . به نهاد نخست وزيری و کابينه انجاميد" هانوفر"بوجود آمد و باالخره در زمان خاندان 

و نتيجه آن . اثر مبارزات بورژوازی برای جدائی محاکم از نهادهای سلطنتی و کليسا به شکل کنونی آن در آمد

وه مقننه، مجريه و قضائيه، و متشکل از صدها عنصر نخبه ی اجتماعی شد که بر تمامی ارکان حکومت ليبرالی سه ق

جامعه ِاشراف و کنترل داشته و با حضور و فعاليِت خود کليه اختيارات اجتماعی را از ديگر طبقات سلب کرده و در 

 الگويی که باالخره منتسکيوی .جهت منافع بورژوازی و حفظ روابط و مناسبات سرمايه داری به کار می گيرند

  .فرانسوی آن را با جمعبندی از شکل حکومتیِ  انگلستان فرموله کرده و ارائه داد

سازماندهی ايکه . طبقه کارگر نيز در همين چارچوب و برای پيشبرد منافع طبقاتی اش دست به سازماندهی می زند

رای پاسخ به ضرورت های مبارزه طبقاتی، بصورت تنوع آن بر مبنای منافع طبقاتی اش و در شرايط متفاوت، ب

اما، شوراهای . در مورد سنديکاها و اتحاديه ها قبًال صحبت کرديم. خودبخودی از درون می جوشد و باال می آيد

اين شکل از سازماندهی و تشکالت طبقه کارگر بر مبنای . کارگری و منطقه ای نيز از اين قاعده مستثنا نيستند

. خاصی از مبارزه طبقاتی، خود را بر جامعه تحميل کرده و بدست توده هاِی پرولتری شکل ميگيردضرورت شرايط 

اين بدين معنا است که شکلگيری آن بنا بر اختيار توده های کارگری نيست و هيچ ارتباط مستقيمی به ميزان آگاهی 

آنان ادعا می . نفی می شود" نخبه گرا "دهه ها ست که اين واقعيت از طرِف باصطالح چپگراياِن. پرولتاريا ندارد

اما تاريخ . کنند که تشکيل شوراها بواسطه ِی آگاهیِ  طبقاتی ايکه ايشان به پرولتاريا منتقل می کنند ساخته می شود

شور اها در مقاطعی از مبارزه ِی طبقاتی بصورت خودبخودی از . مبارزاِت طبقاتی نشان می دهد که اين چنين نيست

اما، اين واقعيت بدين معنا نيست که ثبات و چگونگی کارکرد و محتوای آن نيز . جوشند و متشکل می شوندپايين می 

رابطه حقيقی به اين شکل است که اگر طبقه . بستگی به آگاهی طبقاتی کارگران نداشته و از اختيار ايشان خارج است

 می تواند از کليه ی پتانسيل آن در جهت تأمين منافع کارگر به ويژه گی و توانايی اين شکل از سازماندهی آگاه باشد،

اما، اگر به اين توانايی ها آگاه نباشد، پس از تغيير در شرايط شکلگيرِی اين نهادها، همانطور که . خود استفاده نمايد

د ثابت خواهيم اين واقعيت را ما، از لحاظ تاريخی در ادامه ِی بحث خو. زاده شده بودند، تحليل رفته و ساقط می گردند

  .کرد

نکته ِی ديگری که قبل از ورود به متن اصلیِ  بحث بايد مطرح کنيم و از نکته اول نتيجه گيری می شود، اينست . ٢

که ساختارهای طبقاتی بورژوازی در طول مبارزه طبقاتی آن با فئوداليسم و پرولتاريا برای محقق ساختن منافع 

ل بسياری از انقالبی نماهايی که خود را سوسياليست و طرفدار طبقه کارگر تا به حا. طبقاتی آن شکل گرفته است
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معرفی می کنند به بهانه های مختلف با اين واقعيت که پرولتاريا نمی تواند با استفاده از ابزارها و اشکال حکومتی 

اسی برسد، نه تنها بورژوازی که براِی حفظ نظام و تأمين منافع طبقاتی آن شکل گرفته است، به آزادی و دمکر

 بورژوازی را بمثابه ِی مرحله ای گريز ناپذير و الزم برای رهايی -مخالفند، بلکه برقراری حکومت ليبرال 

و استقرار حکومت " انهدام ماشين حکومتی بورژوازی"پرولتاريا معرفی کرده و بدين ترتيب ، قرار دادن وظيفه 

" چپ روِی کودکانه"ی گروه ها، سازمان ها و احزاِب چپ، بعنواِن شوراهای کارگری و منطقه ای را در برنامه ها

در اثر رشد بيمارگونه ی سرمايه داری در کشورهای عقب افتاده نيروهای "يکی به اين بهانه که . محکوم می کنند

تی مولد هنوز به رشد کامل نرسيده و برای رشدش نياز به گذار از مرحله ای را دارد که در آن بورژوازی صنع

و عده ای ديگر . ، سازش طبقاتی با بورژوازی و مشارکت در اين سيستم را توصيه می کند"بتواند آن را توسعه دهد

طبقه کارگر هنوز به آگاهی طبقاتی الزم برای استقرار حکومت خود نرسيده و بايد برای "با بهانه قرار دادن اينکه 

را به دست بگيرند تا قدم به قدم کارگران را آماده ی حکومت آن و احزابشان قدرت سياسی " نمايندگان"مرحله ای 

، مانند الگوهای چاوزی و مورالسیِ  آمريکای التين، حکومت را بنام طبقه کارگر مال خود کرده و "مستقيم سازند

ميک اينکه کدا. معموًال در نهايت حکومتی به مراتب سرکوبگر تر از مدل غربی بورژوازی به جامعه تحميل می کنند

از انواع چنين بهانه هايی مورد استفاده ِی اين چپ هاِی نخبه گرا و رفرميست قرار ميگيرد تفاوتی در اصل قضيه 

را منتفی دانسته و به ) دمکراسی مستقيم مردمی(نمی کند، چون تمامی شان برقراری و استقرار حکومت شوراها 

رت رسيدن خود، چه به شکل مشارکت با ليبرال ها و چه مبارزه و تشکالت کارگری، بمثابه ِی ابزاری برای به قد

در صورتيکه شکل حکومتِی دمکراسی مستقيم توده ای از . انحصار قدرت در دست خود و احزابشان، می نگرند

طريق شوراهای کارگری و منطقه ای پديده ِی نوين و آزمايش نشده ای نيست که ما نتوانيم آنرا برای آينده ِی ايران 

 سال پيش که ٢۵٠٠بخصوص در يونان . تاريخ ساختار قدرت شورايی به قرن ها قبل باز می گردد.  کنيمپيشنهاد

دوام ) سه قرن( سال ٣٠٠عليرغم تهاجم های وحشيانه ی داخلی و اقوام مختلف خارجی، توانست به مدت بيش از 

آنانی که امکان . وليد برده داری مضمحل شدآورد و باالخره تنها با استقرار فئوداليسم و مسيحيت، همراه با شيوه ِی ت

وجود و توانايی بقای اين ساختار قدرت را نفی کرده و نسبت به آن شک می کنند، يا از تاريخ اطالعی ندارند و يا 

  .منافع طبقاتی چشم و عقل شان را کور کرده است

  "دمکراسی"مفهوم تاريخیِ  واژه ِی : سر آغاز

عده ای از چنين حکمی چنين استنباط می . ليستی از انقالِب دمکراتيک آغاز می گرددواقعيت اينست که گذار سوسيا

و " نخبه گان" دمکراسی حکومت شکل گرفته و –کنند که در مرحله ِی دمکراتيک انقالب بايد الگوی ليبرال 

درت سياسی را در طبقه کارگر، در اتحاد با بورژوازی ليبرال، و در جهت رشد نظام سرمايه داری، ق" نمايندگان"

اما ما ، در طول مطالعات تاريخیِ  مبارزات طبقاتی و شوراها به اين نتيجه رسيده ايم که تا طبقه کارگر . دست بگيرند

از لحاظ امکانات سياسی و حقوق اجتماعیِ  برابر با بورژوازی برخوردار نشود، نمی تواند به تغييرات و اصالحات 

.  بر مبناِی منافع طبقاتی خود جهِت حصول عدالت و برابری اجتماعی دست بزندمورد نياز روبنايی و زيربنايی
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دمکراسی هم چيزی جز . انقالب دمکراتيک نيز چيزی جز استقرار يک ساختار سياسی و حقوقی دمکراتيک نيست

فته شده عاريه گر" حکومت آتن" سياسی و تاريخی از -اين واژه در علوم اجتماعی. نيست" حکومت مردم بر مردم"

مفصل تر از اينجا به اين الگو و " جمهوری آتن"در مقاله ای به نام . و الگوِی اوليه خود را نيز در همانجا يافته است

بنا بر اين . چگونگی دستيابی طبقات آزاد مردم آتن در روند مبارزه طبقاتی شان عليه طبقه اريستوکرات، پرداخته ايم

یِ  مستقيمی بين دمکراسی آتن بر مبناِی شيوه ِی توليد برده داری با دمکراسی بدون آنکه بخواهيم رابطه یِ قياس

مستقيم توده اِی شورايی در زمان دوران گذار از شيوه توليد سرمايه داری به جامعه کمونيستی برقرار سازيم ، 

فهوم تاريخی اين واژه، و افشاِی مغلطه ِی بورژوازی در م" دمکراسی"مختصرًا، برای شفاف تر شدن معناِی واژه ِی 

  :توضيح ميدهيم

مردم آتن پس از گذراندن مراحل مختلف مبارزه ی طبقاتی به شکلی از حکومت دست يافتند که نام آن را به زبان خود 

پايه و هسته ِی اصلِی اين شکل از .  ، ناميدند يعنی فرمانروايی مردمان يا خلقDemokratia" دموکراتيا "

مجالس "اينها را امروزه می توان با نام های .  تشکيل می داد"مکان مردم" يعنی Demos "ِدموس ها"حکومت را 

اين مجالس مردمی داراِی خود مختاری کامل بر . مترادف قرار داد" انجمن هاِی منطقه ای"، يا "شوراها"، "خلقی

 حق شرکت و -لبته بغير از برده ها  ا-در اين مجالس تمامی مرداِن باالتر از سن قانونیِ  يک منطقه. امور خود بودند

همچنين در موارد عدم . رأی داشتند و درباره ِی امور خود تصميم گيری کرده و سپس توسط خود به اجرا می گذاشتند

  .پايبندی به اين قوانين، شهروندان خاطی را مورِد قضاوت قرار داده و تنبيه می کردند

اما . اينجا وارد تقسيم بندی های جزئی تر نمی شويم.  تقسيم شده بود"دموس"، آتن به يکصد "کله ايستنس"در زمان 

. را تشکيل می دادند و کل آتن داراِی سه فوله بود" فوله"برای درک بهتر متذکر می شويم که حدود سی دموس يک 

جمعيت مذکر در فوله ها نيز تمامی . تنها شرِط برخورداری ازحقوق شهروندی آتن تعلق افراد به اين دموس ها بود

منطقه ساحلی، . در فوله ها به مسائل مربوط به مناطق کالن تر رسيدگی می شد. داراِی سن قانونی حق شرکت داشتند

منطقه کوهستانی و مرکزی، هر يک داراِی يک فوله بود و حکومت مرکزی آتن از نمايندگان اين فوله ها تشکيل می 

و به همين صورت فوله ها .  موارِد مربوط به فوله ها را نداشتحکومت مرکزی به هيچ عنوان حق دخالت در. گشت

قدرت سياسی و اجتماعی نه در مرکز، بلکه در پايين ترين . نيز حق دخالت در موارِد مربوط به دموس ها را نداشتند

مجلس "به نمايندگان دموس ها و فوله ها نيز از طريق قرعه کشی . و ابتدايی ترين سطح، يعنی در دست دموس ها بود

. چرا که مسئوليت ايشان فقط انتقال تصميماِت گرفته شده در دموس ها و فوله ها بود. فرستاده می شدند" خلق آتن

ايشان حق تغيير اين تصميمات را نداشته و اگر موضوعی پيش می آمد که در دموس ها و فوله ها تصميم گيری نشده 

له را در فوله ها و دموس ها مطرح کرده و به تصميم گيری برسند اول می بايست مسئ. بود، حق اظهار رأی نداشتند

. همان را مطرح کرده و در صورت رأی گيری به همان تصميم رأی دهد" مجلس خلق آتن"تا نماينده ی ايشان در 

 ١٨يک جوان . بفرستند" مجلس خلق آتن"پس نيازی نبود که دموس ها و فوله ها نخبگان خود را انتخاب کرده و به 

در عوض برای انتخاب . به همين دليل نيازی به انتخابات نبود. ساله ِی تازه وارد هم می توانست اين کار را انجام دهد

  .اينکه چه کسی نماينده ی ايشان در حکومت مرکزی آتن باشد، قرعه کشی می کردند
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 برسد که کل شهروندان آتن پس، حکومت مرکزی با اختياراِت بسيار محدودی که داشت فقط می توانست به مواردی

تصميمات اين مجلس نيز به فوله ها و دموس ها انتقال می يافت و توسِط مردم به اجرا در . را به يکسان در بر بگيرد

نيرو های ناظر و انتظامات شهری نيز از دموس ها بودند و در محدوده ی خود ناظر بر اجراِی تصميماِت . می آمد

آنها موارِد تخلف را در دموس ها و فوله ها مطرح کرده و . بودند" آتن" فوله و سپس دموس و در موارِد کالن تر

البته در موارد مهمتر و عام . بخشی از زمان اين نهادها به قضاوت در مورد شهروندان خاطی اختصاص می يافت

ها و رساالت دفاعی خود تر، دو دادگاه مرکزی نيز موجود بود که شاکيان و متهمين برای اثبات حق خود دادخواست 

قضات حرفه ای نيز . را به شهروندان داوطلب حاضر در جلسات ارائه می نمودند و مورد قضاوت قرار می گرفتند

. تنها حق نظارت بر روند دادرسی را داشته که به صورت قانونی انجام گيرد، اما قضاوت اصلی با مردم داوطلب بود

م پيش نمی رفت و بعلت تقسيم جامعه به طبقاِت متخاصم، توازن قوا در البته هميشه اوضاع به اين صورت آرا

مبارزات طبقاتی در مراحل مختلف تأثير خود را گذاشته و گاهًا حکومت مرکزی و موسسات تخصصی را به زير 

ی ای يا حتا در مقاطعی، طبقه اريستوکرات با تکيه به نيروهای خارج. نفوذ خود برده و فساد را ترويج می کردند

چون حکومت اريستوکراسی اسپارت و ايران و روم و غيره به شکل مسلحانه قيام کرده و قدرت سياسی را به دست 

دوباره " دمکراسی"اما هر بار با مقاومت مردم مسلح روبرو گشته و انحصار قدرتش در هم شکسته و . می آورد

  .برقرار می گشت

تا زمان . بود" حکومت مستقيم مردم بر مردم" همان آغاز به معنیِ  از" دمکراسی"همانطور که می بينيم، واژه ِی 

و حکومت پيشنهادِی خود، که " دمکراسی"بين " روح القوانين"منتسکيو در . منتسکيو نيز به همين مفهوم بوده است

رکب از سه می نامند که م" ليبرال دمکراسی"و در جوامع غربی " عرفی"اينک ليبرال هاِی ما آن را به نام حکومت 

انتخابی مردم گردانده "(!) نمايندگان"قوه ِی مستقل و مجزاِی مقننه، مجريه، و قضائيه می باشد و اين سه قوه توسِط 

. حکومت را پيشنهاد می دهد و نه دمکراتيک" ليبرالی"در حقيقت مونتسکيو الگوی . می شوند، تمايز قائل می شود

. می خوانند اين امر را تنها برای مغلطه و گمراهی مردم برگزيده اند" يکدمکرات"کسانيکه حکومت هاِی ليبرالی را 

جالب اينجاست که . حکومت دمکراتيک، حکومت مستقيم مردم بر مردم است و نه حکومت نمايندگاِن مردم بر مردم

 دمکراسی، اعتراف می کند که) روح القوانين(پيشنهاد دهنده ِی الگوی ليبرالی، يعنی منتسکيو نيز در همانجا 

تنها اشکالی که به آن می گيرد اينست که برای سرزمين ها و . حکومتی به مراتب بهتر از الگوِی پيشنهادی اوست

ارسطو نيز که يکی از مخالفين پر و پا قرص حکومت دمکراتيک در آتن و . کشورهاِی پهناور مناسب نمی باشد

اعتراف کرده که حکومت دمکراتيک برای مردم " هوری آتنجم"طرفدار اليگارشیِ  اشراف بوده است، در رساله ِی 

  ."تمام مردم را خريد"بهتر است چرا که سالم تر می باشد و نمی توان 

مهمترين نکته ای که در مورد چنين حکومتی می توان بيان کرد اينست که آن چنان با ثبات و مقتدر بود که صدها 

ران اليگارشی اسپارت و هجوم مظفرانه ِی بيگانگان ايرانی، سال توطئه و خشونت اريستوکراسی آتن و طرفدا

تنها زمانی اين شکل از حکومت مضمحل شد که تاريخ وارد . مقدونی و رومی و ديگران، نتوانست آن را از بين ببرد
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ِ  مرکز و شکلفئوداليسم گشت و همراه با ظهور طبقات نوين فئودال و دهقان و سرف، به آزادی بردگان انجاميد و 

  . انتقال دادقدرِت حاکمه را از شهرها به دهات و سلسله مراتب فئوداليته

  تاريخ معاصر حکومت شوراها يا دمکراسی مستقيم مردمی

تاريخ . عليه بورژوازی حاکم ظاهر می گردد"(!) آزاد"در تاريخ معاصر، مجددًا در تقابل طبقه کارگر " دمکراسی" 

ن داده است در هر زمانی که شرايط انقالبی ظاهر می گردد و تحت تاثير مبارزات مبارزه طبقاتی پرولتاريا به ما نشا

انقالبی مردم، حکومت بورژوازی ساقط و يا در انجام وظايف اجتماعی خود ناتوان می شود و در نتيجه در فضای 

ی پيشبرد اجتماعی خالء قدرت سياسی حاصل می گردد، توده های کارگری، در محل کار و مناطق زندگی، برا

وظايف بر زمين مانده ی حاصل از خالء قدرت، خود را در سازمان هايی متشکل می سازند تا با شيوه ِی 

مثًال شوراهای واحدهای توليدی، هنگام خالء مديريتیِ  حاصل . به انجام امور حکومتی رسيدگی کنند" خودگردانی"

در کارخانه ها، برای تداوم و کنترل توليد ...) شکسنگی و بدليل فرار يا اعتراض مديريت و يا ور(از مبارزه طبقاتی 

و يا مردم در محالت، برای ايجاد نظم و امنيت اجتماعی، خواه در مقابله با ضِد . و ابزارهای آن شکل می گيرد

حمالت مزدوران پس مانده از حکومت ساقط شده و يا دست درازی اشرار و اوباش به جان و مالشان، جوانان خود را 

ی ) شوراها(مسلح کرده و برای پيشبرد وظايف روزمره و برنامه ريزی برای اصالح و توسعه محالت، انجمن ها 

اما، . تا اينجا قضيه کامًال خودبخودی و در اثر تحميل شرايط مشخص طبقاتی بوجود می آيد. محلی را شکل می دهند

يا " دمکراسی مستقيم توده ای"ايی های بی انتهاِی آگاهی انسان ها، و در اينجا طبقه کارگر، به امکانات و توان

  .در حفظ،تثبيت و گسترشِ  چنين شکلی از حکومت تعيين کننده می شود" حکومت شوراها"

  شوراها، محصول شرايط انقالبی و خالء قدرت سياسی

"  مستقيم توده ایدمکراسی"در اولين تظاهر مجدد . اين ادعای ما بارها در طول تاريخ معاصر به اثبات رسيده است

 و پيامدهای آن داشت، اما بصورت مستقيم تحت شرايط ١٨۴٨، اگر چه ريشه در شکست انقالب ١٨٧٠در پاريس 

 به بعد و سست شدن ارکان حاکميت بورژوازی در پاريس و نتيجتًا ١٨۶٧اعتالی مبارزه طبقاتی پرولتاريا از سال 

در .  انقالب و وقوع شرايط خالء قدرت سياسی بوجود آمدسقوط امپراطوری دوم در نتيجه ِی شکست در جنگ و

و با شعار " تيير"به سرکردگی " دولت دفاع ملی"چنان شرايطی، پس مانده های بورژوا خود را در 

البته . سازمان داده و اعالم مشروعيت کرد و نيروهای مسلح را به زير کنترل خود در آورد" جمهوريخواهی"

اينکه چگونه نيروهای سياسی . اد يکی از شيرين ترين بخش های تاريخ فرانسه استجزئيات چگونگی اين رويد

موجود سعی در تداخل و تقابل با يکديگر می پردازند بسيار مهيج و جذاب است، اما آنچه که باالخره به اين ملغمه 

" دولت دفاع ملی"گاهانه شکل ثابتی می دهد، همانا تقابل دو منافع متضاد طبقاتی است که از يکطرف بورژوازی، آ

دفاع از "را برای حفظ ساختار و منافع طبقاتی اش سامان داده و مسلح می کند و کوشش می نمايد تابا سر دادِن شعار 

را از ) پروس(، بازسازی ديکتاتوری طبقاتی خود و مصالحه و مسامحه با ارتش خارجی "جمهوری"و تشکيل " وطن
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اما از طرف ديگر، در نتيجه همين شرايط، يعنی سقوط حکومت امپراطوری . سازدديد مردم پاريس و فرانسه مستتر 

که نمايندگانش مستقيمًا از " انجمن های شهر پاريس"برای گرداندن امور حکومتی، " دولت دفاع ملی"دوم و ناتوانی 

ره شدِه توسط دشمن طرف مردم انتخاب می شدند، با تکيه بر نيروی داوطلب مردمی که برای حمايت از شهرِ  محاص

نتيجه ی اين . گشتند" حکومت مردمی"خارجی، مسلح گشته بودند، قدرت گرفته و تقريبًا بدون طرح قبلی تبديل به 

  . بود"حاکميت دوگانه"شرايط 

حکومت تزارِی شکست خورده در جنگ با ژاپن، .  نيز دوباره با همين شرايط روبرو می شويم١٩٠۵يا در روسيه ی 

مردم که ديگر نمی توانستند شرايط نکبت . قالبی قرار گرفته و کنترل اوضاع از دستش خارج می شوددر شرايط ان

" بار زندگی و حکومِت مسئول اين شرايط را تحمل کنند، در آغاز بصورت خودبخودی و بدون هيچ برنامه ی قبلی 

نگره ی حزب سوسيال دمکراسی اين واقعيت در قطعنامه ک. را تشکيل می دهند" شوراهای کارگری و منطقه ای

 شورا های نمايندگان -١: نظر به اينکه: " بدين شکل به رسميت شناخته می شود" کنگره وحدت"روسيه، معروف به 

منظور از غير حزبی فقط حزب سوسيال (کارگران بصورت خودبخودی و از درون مبارزات توده های غير حزبی 

کليات آثار لنين، طرح اوليه  ..." (-٢پديدار گشتند، )  بينا–می گيرد دمکراسی نيست و کليه ی احزاب را در بر 

  ...).حزب ..." کنگره وحدت "قطعنامه های 

جريان های انقالبی ای چون . باز هم روسيه، با فاصله یِ  نزديک به يک دهه ، درگير جنگی خانمانسوز بود

ی و امپرياليستی اين جنگ را افشا کرده و آر های چپ در ميان مردم ماهيت ارتجاع.بلشويک، منشويک و اس

شرايط بحرانی اقتصادی روسيه نيزکه در اثر . خواهان بيرون آمدِن روسيه از ائتالف ضد آلمانی و صلح فوری بودند

 ١٩١۶همين جنگ بحرانی تر گشته بود بر طبقات تحتانی، بويژه کارگران و دهقانان، فشار آورده تا آنجا که در سال 

اگهانی و افزايش درد و رنج مردم، جامعه و قدرت سياسی حکومت تزار را به روند فروپاشی و شرايط با سقوطی ن

 کارگران پايتخِت زمستانی، سن پترزبورگ، و سربازان مستقر در آن شهر، ١٩١٧باالخره در فوريه . انقالبی کشاند

 فوريه کاخ ٢٧ تا ٢۵ه در روز های عنان گسيخته ، متحد گشته و تظاهرات های عظيمی را دامن زدند و باالخر

  .زمستانی را تصرف کرده و وزرای تزار را بازداشت کردند

، شوراها ١٨٧٠ بوجود آمد، همچون پاريس در سپتامبر ١٩١٧پس در اثر خالء حکومتی ايکه در نتيجه قيام فوريه 

 ام کميته ٢٧در همان روز در مناطق مختلف پايتخت و کميته های کارگری در واحدهای توليدی شکل گرفتند که 

البته بايد بر روی اين مسئله بسيار . موقت اجرايی نمايندگان شوراها را برای گرداندن امور کشوری انتخاب کردند

، چه برای کارگران و چه برای ١٩٠۵، تجربه ِی شوراها بعلت تشکيل شان در سال ١٩١٧دقت کرد که در سال 

براين با فاصله ی اندکی شوراهای منطقه ای و کميته های کارگری با شتاب بنا. حزب بلشويک، بسيار پخته تر بود

در واقع به علت . فراوانی در سراسر روسيه پديدار شدند و همچنين در روستاها نيز کميته های دهقانی سر بر آوردند

، قدرت ديگری در حضور نمايندگان سربازان در اين شوراها و حمايت مسلحانه ِی سربازان شورشی از اين نهادها 

تنها عده ای ليبرال که از دومای تزاری باقی مانده . سطح جامعه وجود نداشت تا بتواند حاکميت را در دست گيرد
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با در نظر گرفتن اينکه بلشويک ها اقليت ناچيزی را در اين شوراها و کميته ها . بودند می توانستند چنين ادعايی کنند

، ١٩٠۶ و ١٩٠۵ علت که سياست حزبی ايشان طبق قطعنامه های حزبی در سال تشکيل می دادند، و همچنين بدين

يا اين نهادها می بايستی تبديل به حکومت موقت "سياست دوگانه ای را اتخاذ کرده بود و در آنها بيان گشته بود که 

ثريتی خود در اين ، منشويک ها و اس آر ها از موقعيت اک) همانجا" (گردند و يا حکومت موقت را انتخاب نمايند

شوراها استفاده کرده و در اول ماه مارس شورای پترزبورگ را با ليبرال های دوما همراه ساخته و دولت موقتی را 

  . شدحکومت دو گانهبدين ترتيب بود که همچون پاريس، . تشکيل دادند

ًال در شوراهای آلمان در مث. همين قاعده کلی در مورد شوراهای تشکيل شده در سراسر تاريخ معاصر صادق است

سالهای پايانی جنگ جهانی اول می بينيم که قاعده کلی سقوط اقتصادی و فشار بر طبقه کارگر و ديگر طبقات تحتانی 

جامعه به موج گسترده ای از مبارزات صنفی و صلح طلبانه دامن زده و در تداوم خود، حتا عليرغم کارشکنی های 

اولين شورای . ونال اول و سنديکاليست ها، شوراهای کارگری ظاهر می شوندسوسيال شووينيست های انترناسي

 شکل می گيرد و به سرعت به ١٩١٨ نوامبر ۴کارگری با شورش ملوانان و سربازان و کارگران شهر کيل در 

اريا، اما در اينجا هم چون ساير موارد تاريخی به علت عدم آگاهی و آمادگی پرولت. سراسر آلمان گسترش می يابد

و باالخره نيروهای بورژوازی مهلت الزم را برای بازسازی .  می شود"قدرت دوگانه"نهايتًا در تمامی شهرها 

  .حکومت خود يافته و با تجميع ارتشی حرفه ای، موفق به سرکوب مردم و نهايتًا منحل کردن شوراها می شوند

به دنبال اعتصاب . رخ داد که هنوز هم ادامه دارد در مکزيک ٢٠٠۶تازه ترين نمونه ی اين امر در تابستان سال 

 سال با تصرف چند روزه ميدان مرکزی شهر ، برای ٢٨ اتحاديه معلمان استان اوکساکا که هر ساله به مدت ٢٢شعبه 

 ژوئن، فرماندار ايالت دستور ١۴بوجود آوردن شرايط مذاکره برای باال بردن حقوق شان انجام می پذيرفت، در روز 

 پليس ايالتی مسلح به تمامی امکانات ضد شورش به متحصنين ٣٠٠٠سرکوبگرانه ای را صادر کرده و حدود حمله 

اما، پس از ده ساعت جنگ و گريز، معلمين موفق می شوند که نيروهای مهاجم را وادار به عقب . حمله ور می شوند

اوضاع " اعتالی مبارزات مردمی به در اثر اين اقدام سرکوب و پيروزی مقطعی معلمان، شرايط. نشينی کنند

صبح روز بعد تظاهرات گسترده ای از شهروندان شهر اوکساکا به حمايت از معلمان شکل می . ارتقا می يابد" انقالبی

مردم خواهان عزل و يا استعفای فوری . و در معابر و مناطق مهم شهری سنگرها و باريگادها باال می رود. گيرد

مجلس خلق مردمی " نماينده ١٧٠ گروه مردمی با فرستادن ٨٠ روز ٣با فاصله . لتی می شوندفرماندار و حکومت ايا

حکومت ايالتی پس از شکست تعرض ضربتی اول، به علل سياسی ايکه جزئيات . را تشکيل می دهند) اپو" (اوکساکا

خود استفاده نمايد و از آن را نمی توان در چند سطر خالصه کرد، ديگر نمی توانست از نيروهای سرکوبگر منظم 

اما، به علت توهم . مردم انجمن های محلی را سازمان داده و کنترل مناطق را در دست گرفتند. لحاظ نظامی فلج شد

  . شد"قدرت دوگانه"بدين ترتيب . از مسلح شدن خودداری کردند" اپو" ليبرالی غالب بر 

 زمان که حکومتی، در مقطعی از شرايط انقالبی، قادر به پس با بررسی اين موارد از تشکيل شوراها ، می بينيم هر

حکومت کردن نباشد، ساختار شورائی، در پاسخ به نيازهای ضروری مبارزه طبقاتی، بمثابه حکومت دمکراتيک 
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اما اينکه محتواِی آن چه باشد و در روند . مستقيم توده ای، از پايين جوشيده و بصورت خود بخودی شکل می گيرد

در . اری طبقاتی به چه شکل و محتوايی تبديل شود، بستگی تام به آمادگی و آگاهی طبقاتی پرولتاريا داردتقابل ج

کميته های "، ١٣۵٧ بهمن ٢١ ايران نيز شاهد بوديم که با سقوط حکومت پهلوی در ۵٠تجربه انقالب اواخر دهه 

تمامی شاهدان . ناطق را در دست گرفتندبه سرعت در سراسر تهران و سپس ، ايران شکل يافته و کنترل م" محلی

عينی می توانند شهادت دهند که اين کميته ها از درون محالت جوشيده و بيرون آمدند و در عرض چند ساعت و نهايتًا 

تا . و الستيک مشتعل روانه ساختند" کيسه شنی"يک روز، جوانان خود را مسلح نموده و به پشت سنگرها ِی عمومًا 

حال . مله ِی احتمالی طرفداران حکومت شاه و يا تجاوز ارازل و اوباش به محل، آماده مقابله باشنددر مقابل ضد ح

اينکه در روند تداوم مبارزه ی طبقاتی، به علت عدم آمادگی و سازمان يافتگی پرولتاريا و ديگر طبقات انقالبی، اين 

حل رفتند، نافیِ  اصل جوشش خودبخودی مردمی و کميته ها به زير سيطره ِی مذهبيون ارتجاعی با مرکزيِت مسجد م

همچنين، پيدايش شوراهای کارگری در واحدهای توليدی و عزم کارگران برای به کنترل . دمکراتيک آنها نمی با شد

محتوای مردمی آن معترفند و در آوردن توليد و ابزار آن نيز جای کمتری از مناقشه دارد و بسياری به پيدايش و 

حکومت اسالمی تنها با سرکوب قهرآميز اين شوراها و موازی . شاهد مبارزه ی ايشان برای حفظ قدرت خود بودند

به همين دليل ما می توانيم . توانست نهايتًا آنها را ساقط کند" شوراهای اسالمی کار"سازی از طريق سازمان دادن به 

  . که با ظهور شرايطی مشابه، تکوين اشکال شورايی حکومت مردمی غير قابل کتمان استبا قاطعيت پيش بينی کنيم

  تحليل از شرايط کنونی جامعه

 مشخص ساختيم که هدف مرحله ای ما انهدام هر نوع الگويی از ماشين حکومت سرمايه - قسمت سوم-در بحث گذشته

 توده ای از طريق ساختار شورايی برای اعمال و استقرار دمکراسی مستقيم) چه استبدادی و چه ليبرال(داری

برای تضمين اجرای چنين هدفی می بايست استراتژی و تاکتيک های خود را بر مبنای . هژمونی پرولتارياست

  واقعيت چيست؟. قرار داده و دچار توهم ناشی از خود شيفتگی نشويم) تحليل ماترياليستی(واقعيات 

يندگان انحصارات بزرگ دولتی و خصوصی قرار داشته که به طبع و بر مبنای ماشين حکومتی اينک در دست نما. ١

ماهيتش از تقسيم قدرت و ثروت با ديگر جناح های سرمايه داری سر باز زده و در اثر رقابت های درونی باندهای 

ردن جامعه تشکيل دهنده اش، روز به روز حلقه ِی خودی هايش را تنگ تر و تنگ تر کرده و به روند دو قطبی ک

که خواهان ) امپرياليسم(اتخاذ چنين سياست ناگزيری، منافع اين عده را با منافع سرمايه داری جهانی . شتاب می بخشد

چرا که منافع سرمايه . ادغام هرچه بيشتر سرمايه های بومی در ساختار خودش می باشد، در تضاد قرار گرفته است

مايه به آن مناطق است و اين اقدام، منافع سرمايه جهانی را با سرنوشت جهانی در هر منطقه ای، بر مبنای صدور سر

به همين دليل برای تضمين بازگشت سرمايه اوليه و کسب سود مورد نظرش نياز به ثبات . آن کشورها شريک می کند

انی، همراه با سياسی و اجتماعی آن مناطق و نظم در توليد سرمايه داری داشته که روند دو قطبی شدن جامعه ِی اير

گو اينکه جناح حاکم بر ماشين دولتی نيز آينده ی خود را . سير رو به انزوای حکومت اسالمی پاسخگوی آن نمی باشد

تنها در ادغام با سرمايه جهانی دانسته و قريب به دو دهه است که چهار نعل به سمت اجرای سياست های اقتصادی 
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به پيش می راند، اما، اجرای سياست ليبراليزه کردن فضای سياسی " زدرهای با"و " خصوصی سازی"نوليبراليستی 

و اجتماعی در جهت پرده پوشی از حدت و شدت تفاصل و مبارزه طبقاتی را برابر با نابودی خود و کناره گيری اش 

 به همين خاطر در مقابل هر نوع اصالحات ساختار سياسی حکومت مقاومت کرده و هر. از قدرت تلقی می کند

با چنين برخوردی هم خود را در معرض . صدای مخالفی را، حتا از درون جمع خودی هايش سرکوب می کند

شورش طبقات تحتانی جامعه و بخصوص اقشار کارگری قرار داده و از سوی ديگر حمايت عمومی طبقه ِی 

داوم روند انزوا تا فروپاشی پس بدين ترتيب آينده ای جز ت. بورژوازی و سرمايه جهانی را از خود دريغ کرده است

  .در مقابلش قرار ندارد

چنين برخوردی از طرف هيئت حاکمه ی سرکوبگر و رو به انزوا و فروپاشی، طيف وسيعی از گروه های . ٢

بورژوازی را بر آن داشته تا برای حفظ نظام سرمايه داری و کسب سهم بيشتری از قدرت و ثروت حاصله از چپاول 

ارگر و ديگر اقشار مولد اجتماعی و ثروت ملی در مقابل آن جناح بندی کرده و خواستار محصول کار طبقه ک

موضع و موقعيت اين گرو ه ها نسبت به هيئت حاکمه بستگی به سهم . اصالحات در ساختار قدرت سياسی شوند

 بورژوازی مخالف در عين اينکه کليه ی گروه های. کنونی ايشان و نزديکی و دوری به منابع قدرت و ثروت دارد

هيئت حاکمه خواهان ميزانی از ليبراليزه شدن قدرت هستند، اما، در اثر مقاومت سرسختانه ِی هيئت حاکمه جناحی 

شکل گرفته است که راه خود برای سهيم شدن در قدرت و ثروت را در حفظ چنين ساختاری از حکومت نديده و 

-بورژوا" برای متمايز ساختنش از ديگر جناح ها به عنوان اين جناح را که. گشته است" تغيير رژيم"خواهان 

می ناميم توانسته است توجه سرمايه جهانی را به راهکارهای خود جلب کرده و خود "  راديکال-ليبرال"يا " راديکال

 به استراتژی اين جناح، تغيير ساختار قدرت سياسی. را بعنوان آلترناتيوی در مقابل حکومت مطلقه سازماندهی کند

اما برای انجام چنين منظوری، می . الگوی عرفی ليبرالی در عين حفظ ساختار طبقاتی و نظم سرمايه دارانه است

بايست نيروی سوم اين معادله که جنبش های مردمی يا اجتماعی می با شند را به زير کنترل خود در آورده و در عين 

مت، از تداوم مبارزات ايشان برای حفظ نظام سرمايه داری استفاده از نيروی ايشان برای تسريع در فروپاشی حکو

دقيقًا به همين علت است که خود را يار و ياور و يکصدا با جنبش های مردمی نمايانده، اما با تبليغات . جلوگيری کند

و تطميع رهبران سست عنصر اين جنبش ها به توده های بالقوه " قهرمان سازی"مسموم خود و سياست خريد و 

مثًال يکی از کوششهای ايشان اينست که به طبقه کارگر بقبوالند که شرايط اسفناک . نقالبی، آدرس های غلط می دهدا

معاش امروزی آن نه نتيجه اجرای سياست های خصوصی سازی و ليبراليستی ادغام در سرمايه جهانی، بلکه اجرای 

و تنها راه خروج . رانه ی آن توسط حکومتيان می باشدغلط و مديريت فقيرانه و مقاومت در مقابل اصالح سرمايه دا

از اين شرايط بحرانی اجرای کامل سياست ها و تبعيت و امتزاج با سرمايه جهانی بويژه امپرياليسم آمريکا و متحدين 

  .غربی اش می باشد

ها با جلب حمايت  راديکال -در حاليکه هيئت حاکمه روند ناگزير فروپاشی را طی می کند، آلترناتيو بورژوا. ٣

از طرف ديگر . سرمايه جهانی و ديگر بخش های ناراضی سرمايه داری روز به روز قوی تر و منسجم تر می گردد

جنبش های اجتماعی و صفوف چپ انقالبی، به علت سرکوب وحشيانه حکومت، از سازمانيابی و تشکل و نتيجتًا 
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گسستگیِ  بحرانیِ  طبقات تحتانی . باز مانده اند) مارکسيسم(بقاتی دستيابی به برنامه ای مدون بر مبناِی علم مبارزه ط

و بالقوه انقالبی جامعه، همراه با گسستگی صفوف جريان های چپ انقالبی بعنوان حاملين علم مبارزه طبقاتی، 

، "کارگرموجوديت حزب طبقه "واقعيتی است که نه تنها بايد آن را پذيرفت، بلکه می بايست از الف زدن هايی چون 

و اراجيف خطرناک ديگری که جز محصول بيماری خود شيفتگی " سازمان پذيری شورايی طبقه کارگر"و يا 

  . پرهيز نمود، و در جهت رفع اين شرايط تالش کرد–باورمندانش نمی باشد 

ت حاکمه و عصاره و نتيجه ِی بررسی جوانب سه گانه ِی واقعيت شرايط مبارزه ی طبقاتی، يعنی روند فروپاشی هيئ

 راديکال ها و گسستگی چپ انقالبی و عدم وجود گسترده ِی –روند انسجام سازمانی و سياسی آلترناتيو ليبرال 

 راديکال -ِ متشکل از ليبرال"حکومت موقت"تشکالت کارگری ما را به اين باور می رساند که در لحظه فروپاشی، 

ت نموده و تالش کنند تا خالء سياسی بوجود آمده در اثر ها و متحدين شان قادر خواهند بود که اعالم مشروعي

اما اين اعالم و تالش، نه تنها پايان مجادله نخواهد بود، بلکه تازه آغاز مرحله ای . فروپاشی قدرت را پر کنند

به شرط آنکه چپ انقالبی توانسته باشد تا آن زمان، به گسستگی خود فائق آمده و حزب طبقه . سرنوشت ساز است

ارگر را به وسعت کل جامعه مستقر نموده باشد، و آلترناتيو خود را در ميان توده های آن زمان انقالبی تبليغ کرده و ک

: يا بعبارت ديگر تاکتيک ما می بايست. در ميان جنبش های اجتماعی پايه های حداقل الزم خود را سازمان داده باشد

حکومت "تاريا و هر چه ضعيف تر نمودن پايگاه اجتماعی تالش برای هر چه قدرتمند تر کردن تشکالت پرول

  ! باشد ليبرال ها-بورژوا " موقت

اما برای آگاه کردن مردم به ضرورت تاريخی بنيان نهادن شوراها، بايد شناخت کافی از چنين ساختاری داشته باشيم 

رد شان راتوضيح داده و نشان دهيم که تا بتوانيم در تبليغات و فعاليت های ترويجی خود در ميان آنها چگونگیِ عملک

نه تنها چنين جايگزينی امکان پذير است، بلکه تنها ساختاری است که می تواند معضالت و مشکالت روزمره و 

پس الزم است که در ادامه بحث، تا آنجايی که . معيشتی شان را بر طرف ساخته و آزادی های فردی را تضمين کند

  .اختار و عملکرد نهادهای آن را مشخص ساخته، مشخصات و جزئيات آن را شرح دهيمتجربه تاريخ معاصر چنين س

  "کمون پاريس"بررسی عملکرد و نتايج 

نقطه عطفی در تاريخ که آغاز انقالبات پرولتری را به جهان اعالم . کمون پاريس محصول اولين انقالب پرولتری بود

تاريا را در دوران امپرياليسم واستراتژی و تاکتيک های آن به ما مطالعه ی اين واقعه مبنايی از اهداف پرول. داشت

جنگ فرانسه و پروس که توسط لويی بناپارت برای بازسازی امپراطوری بناپارت آغاز شد، به . می آموزاند

و جمهوری ای که جای آن را گرفت نه نتيجه ی . در نتيجه يک خالء قدرت سياسی پديدار گشت. فروپاشی اش انجاميد

يک مبارزه و تالش اجتماعی بلکه تنها نتيجه ی حرکت بورژوازی برای پر کردن خالء قدرت سياسی الزم برای 

اما در همان روزی که اين دولت . آمدند" دفاع ملی"آنها با شعار . قبول شکست و تسليم در مقابل ارتش اشغالی بود

ه به صورت خودبخودی و به منظور دفاع از شکل گرفت، تحت شرايط خالء قدرت سياسی ، پرولتاريای پاريس ک
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پايتخت مسلح شده بود، برای نظارت و تضمين تأمين مواد غذايی کميته های کنترل خود را که الزمه مقابله با 

" قدرت دوگانه"محاصره نيروهای اشغالگر بود سازمان داد و بدين ترتيب نا آگاهانه تبديل به حکومت دوم گشت و 

 دوام آورد که مشخصه آن رقابت و مبارزه اين دو ١٨٧١ مارس ٢٨ تا ١٨٧٠ سپتامبر ۴ از اين حالت گذرا،. شد

  .مرکز برای تصاحب قدرت سياسی بود

خيانت "به قدرت دست يافته بود در مقابله با مردم پاريس به حکومت " دفاع ملی"حکومت بورژوازی که با شعار 

داری از حمايت نيروهای اشغالگر آماده قبول شرايط آتش بس به اميد برخور١٨٧١ ژانويه ٢٨تبديل شد و در " ملی

و بدين ترتيب حصار های خارج از شهر را تسليم دشمن کرده و فرمان به خلع . شد و ارتش خود را خلع سالح کرد

گارد ملی که نيروی حافظ شهر پاريس بود از خلع سالح خودداری کرد و با پيوستن . سالح پاريس و عدم مقاومت داد

نتيجه آن شد که ارتش پروس . ه پرولتاريای مسلح، ارتش خلقی را تشکيل دادند و به بازسازی نيروهای خود پرداختندب

تيير از شهر اخراج گشته و انجمن شهر " خيانت ملی"از ورود پيروزمندانه به شهر باز ماند و نيروهای حکومت 

اما باز هم .  ملی تشکيل می دادند قدرت واحده پاريس گشتپاريس با تکيه به ارتش خلقی که هسته آن را سپاهيان گارد

تشکيل کمون پاريس نتيجه ی حمله خائنانه و .  خود را رسمًا بمثابه ی حکومت نخواند١٨٧١ مارس ٢٨تا تاريخ 

 مارس برای خلع سالح کمون و تصرف توپخانه قوی آن بود که مردم پاريس را ١٨شکست ارتشيان حکومت تيير در 

 ٢٨ مارس انتخابات کمون را برگزار نموده و در ٢۶ود تا عليه حکومت ورسای اعالم جنگ کرده و در وادار نم

مارکس در گزارش خود به مجمع عمومی انترناسيونال که بعدًا با . مارس خود را بمثابه حکومت پاريس معرفی نمايد

پرولتاريا و " ه و مطلق ترين حقباالترين وظيف" منتشر گشت، اين عمل را " جنگ داخلی در فرانسه"عنوان 

  .شهروندان پاريس اعالم می کند

  :مهمترين مشخصات کمون

ترکيب کمون متشکل بود از نمايندگان محالت مختلف که بصورت مستقيم توسط شهروندان انتخاب شده و در هر . ١

  .زمان قابل انفصال بودند

يس را زير کنترل کامل خود داشت و اين نيرو را از کمون يک نهاد اجرايی و مقننه و قضائی بود که نيروی پل. ٢

  .اختيارات و وظايف سياسی اش محروم ساخت و ماموران آن نيز در هر لحظه قابل انفصال بودند

که کامًال زير کنترل کمون بوده و کارمندانش در هر لحظه قابل . ادارات اجرايی نيز به همين صورت در آمدند. ٣

  .انفصال بودند

  .های تمامی اجزاء دولت از نمايندگان کمون گرفته تا پايين ترين کارمند مساوی با دستمزد کارگران گشتدستمزد. ۴

  .کاذب خالص گشت و تمامی قضات و دادرسان انتخابی گشته و قابل عزل شدند" استقالل"قوه قضائيه نيز از . ۵
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شده و از باال تا پايين انتخابی و قابل عزل و خالصه تمامی سلسله مراتب دولتی از اختيارات فردی و طبقاتی خالص 

  .شدند

 سپتامبر ، و به وجود آمدن کمون، در حقيقت نه تنها چون ۴در انقالب : ميگويد" کمون"مارکس در مقاله ای بنام 

حکومت "گذشته جناحی را بر ماشين حکومتی مسلط می ساخت، بلکه انقالبی بود عليه تماميت آن ماشين دولتی ايکه 

 و به قدرت رسيدن ١٧٨٩در دوران فئوداليسم برای نابودی ساختار قدرت فئودالی بنا نهاد و در انقالب " مطلقه

بکار ... بورژوازی بزرگ برای سرکوب ديگر طبقات انقالبی و در زمان بناپارت اول برای فرانسوی کردن اروپا و 

و اين تنها از دست طبقه کارگر بر می .  مردم بودکمون تنها آلترناتيو واقعی برای به قدرت رساندن. گرفته شده بود

 – ١۴٩انگليسی ص ص ... درباره کمون پاريس. (آمد که چنين الگويی از حکومت را در کمون پاريس بوجود آورد

١۵٢(  

کمون، شکل حکومت را ساده کرد تا تمامی مردم بتوانند در آن شرکت کنند و آن سيستم به ظاهر پيچيده ی حکومت 

مهمترين دستاورد کمون، ساختار . ه بدست گرفتن قدرت توسِط خبرگان را توجيه می نمود از ميان برداشتمتمرکز ک

کمون، شکل سياسیِ  رهايی : "مارکس در همانجا از کمون تعريف فرموله شده ای را ارائه می دهد. خودش بود

  "!اجتماعی

  :کمون چه نبود 

  .ه سازی بشريت نيست، بلکه تنها ابزاری برای اقدام سازمان يافته استکمون پاياِن جنبش اجتماعی پرولتاريا و دوبار

کمون پايان مبارزه طبقاتی نيست، بلکه واسطه ای است تا مراحل مختلف مبارزه طبقاتی بصورتی منطقی و انسانی 

  .مراحلی که در غير اينصورت بوسيله ِی انقالب های قهرآميز می بايست صورت پذيرد. طی شود

در ضربه ی اول طبقه کارگر را از دست ماشين دولتی غير مولدی که جز . ايی کارگر را آغاز می کندکمون، ره

و در عوض دولتی را بر سر کار ميآورد . هزينه های سرسام آور و فساد و مرکز دسيسه عليه او نيست رها می سازد

 قرار داشته و حقوق کارکنان آن نيز از که از افراد مولد جامعه تشکيل گشته که زير نظارت و کنترل مستقيم مردم

  .حقوق بقيه کارگران بيشتر نيست

و باالخره اينکه در روند اجتماعی نسبتا طوالنی مبارزه طبقاتی برای در هم شکستن روابط و مناسبات سرمايه داری 

و توسل به خشونت که هر آن امکان بروز مقاومت های قهرآميز سرمايه داری " کار آزاد"بوسيله روابط و مناسبات 

  .در دست طبقه کارگر خواهد بود) ابزار حکومتی(آن شود، شمشير 

انقالب معرفی کرده و آن را بمثابه " مرحله سوسياليستی"بسياری بوجود آمدن حکومت شوراها را شکل حکومتی 

اجتماعی تنها شرايط در صورتيکه اين ساختار حکومتی از لحاظ تغييراِت . آلترناتيو انقالب دمکراتيک نفی می کنند
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يعنی خصلتی کامًال . برابری را در سطوح سياسی و حقوقی بوجود آورده و مردم را حاکم بر سرنوشت خود می کند

داری و کار مزدی دمکراتيک داشته و شرايط سياسی و حقوقی الزم برای گذار سوسياليستی و محو مناسبات سرمايه 

اما در عين حال همين ديدگاه ها . بصورت آنی چنين تحولی را بوجود بيآوردنه اينکه همراه خود و . يا می سازدهرا م

ما بين مراحل دمکراتيک و سوسياليستی انقالب نيز ديوار کاذبی کشيده و طبق تمايالت روشنفکرانه و منطق 

که در عينيت و در صورتي. متافزيکی و مکانيکی خود تمايز اين مراحل را بسيار شسته و رفته و سياه و سفيد می بينند

مثًال کمون پاريس پس از به قدرت رسيدن تنها آن واحدهای توليدی ای . دنيای واقعی وقايع اين چنين اتفاق نمی افتند

که به علت فرار مديران و يا عدم سود رسانی تعطيل گشته بودند را به اختيار اتحاديه های آنها در هماهنگی با انجمن 

اما . ت غرامت به مالکان آن را لغو کرد، و بدين ترتيب آن واحدها را سوسياليزه کردمحلی مربوطه واگذاشت و پرداخ

اما قوانينی . واحدهايی را که مشغول به کار بودند و مديران و صاحبان آن نيز در پاريس حضور داشتند تصرف ننمود

رمايه، شب کاری نانواها و از جمله ی اين قوانين مربوط به کار و س. برای حمايت از حقوق کارگران وضع نمود

کسر حقوق کارگران را به بهانه های تنبيهی ممنوع اعالم داشته و چنين اقداماتی از سوی سرمايه داران و مالکان 

  .صنايع را قابل مجازات اعالم نمود

 تنها درست است که کمون نتيجه ِی ضرورت ها و تداوم مبارزه طبقاتی پرولتاريای فرانسه بود، اما، اقدامات آن

کميته . متوجه منافع طبقه کارگر نبود، بلکه دهقانان و خرده بورژوازی نيز بهره ی زيادی از پيروزی آن می بردند

عامالن و مبلغين جنگ بايد بخش عمده ِی اين "مرکزی در مورد پرداخت غرامت های جنگی اعالم کرده بود که 

در صورتيکه با پيروزی دولت ورسای در جنگ ! ان بزرگيعنی بورژواها و زمين دار." غرامت ها را پرداخت کنند

به همين . داخلی تقريبًا تمامی غرامات جنگی به شکل باال رفتن ماليات ها به دوش دهقانان و کاسبان شهری می افتاد

وش اين طبقات بود بر صورت هم جايگزينی حکومتی ارزان در مقابل حکومتی خراج فشار ماليات ها يی را که بر د

  .را از دست مأموران زورگو و قوه قضاييه فاسد نجات می دادانها و . داشتمی 

  :مهمترين درس های نظری کمون

اول اينکه جريان مبارزه طبقاتی، انسان ها را به سمت و سويی می برد که لزومًا از قبل تعيين نکرده اند، بلکه حتا در 

و آنهاييکه سوسياليست بودند، مانند بالنکيست ها و يا . دکمونياردها سوسياليست نبودن. تضاد با آن می انديشيدند

انگلس در . طرفداران پرودون که وابسته به انترناسيونال بودند نيز کامًال مخالف با موعظه های خود عمل کردند

پردونيست ها طبيعتًا در تصميمات : اين نکته را متذکر می گردد و می گويد" جنگ داخلی فرانسه"مقدمه اش به 

پرودونيست ها که مخالف . قتصادِی کمون نقش اساسی داشتند و بالنکيست ها در حوزه سياست حرف اول را ميزدندا

اتحاديه ها بودند و آن را مخالف آزادی کارگران شمرده و آن را به اندازه ی کار مزدی نحس ميدانستند، نه تنها 

طه دادند، بلکه حتا پيشنهاد بوجود آوردن اتحاديه ای واحدهای صنعتی بزرگ را در اختيار اتحاديه ِی کارگری مربو

بدين ترتيب بود که کمون، به گورستان پرودونيسم . سراسری از مجموعه ِی اتحاديه های صنايع را مطرح ساختند

همچنين بالنکيست ها که معتقد به دسته هايی محدود به مردان با انظباط پيشرو ، در زير . بعنوان يک خط مشی گشت
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ِی مرکزيتی شبه ديکتاتوری برای براندازی حکومت و استقرار دولتی مقتدر و متمرکز بودند، نه تنها به رهبر

ياری رساندند، بلکه همين الگو را در ... سازماندهی دمکراتيک کمون پاريس با مشخصاِت توده ای و عدم تمرکز و 

 داده و خواهان تشکيل حکومتی فدراتيو مشتمل بيانيه هايی که برای ديگر شهرهای فرانسه صادر می کردند پيشنهاد

و اين يکی از مهمترين درس های کمون بود که توده ِی پرولتاريای غير سوسياليست . از کمون های منطقه ای شدند

  .در عمل اولين دولت ديکتاتوری پرولتاريا را شکل داد

چنين . بورژوازی را به خدمت خود در بياورددوم اينکه پرولتاريا نمی تواند و نبايستی سعی کند که ماشين دولتی 

می شود و قدرت سياسی را در دست " نمايندگان"حکومتی که در بهترين حالت خود، محدود به چند صد نفر بعنوان 

خود متمرکز می کند، ساختاری بسته و غير قابل توسعه ای است که از اعمال اراده ی مردمی جلوگيری کرده و نقش 

چنين ساختاری بايد کامًال منهدم و خلع سالح شده و در مقابل آن حکومت شوراها مشتمل از کليه . دسرکوبگرايانه دار

شهروندان مسلح يک منطقه، که نه تنها اختيار قانونگذاری بلکه همچنين قدرت اجرايی را در دست بگيرد و بدين 

 در منشاء آن، يعنی مردم باقی مانده و در چنين ساختاری قدرت. ترتيب دمکراسی تمامی افراد جامعه را تضمين کند

به علت شرکت مستقيم مردم در امور کشورداری، ساختاری گسترش يابنده خواهد بود و توسعه ی انسانی را به دنبال 

 بورژوازی حکومت برای حفظ کنترل بورژوازی بر اهالی ساختار –در صورتيکه الگوی ليبرال .. خواهد داشت

  . رشد و توسعه ی انسانی جلوگيری خواهد کردانقباضی خواهد داشت و از

يعنی طبقاتی چون . سوم اينکه همين خصلت انبساطی آن باعث جلب طبقات محروم غير پرولتری به آن می شد

کمون در . دهقانان و بورژواهای خرده پا که ايشان نيز در الگوی بورژوازی حاکميت از قدرت سياسی محروم بودند

بود، اما اين آزادی را به تمامی افراد جامعه ميداد تا در تعيين سرنوشت خود دخالت داشته حاليکه الگوی پرولتری 

را برداشت کرده و مردم را از آن " حکومت وحشت"چهره ی " ديکتاتوری پرولتاريا"انگلس به کسانيکه از . باشند

جنگ "مقدمه به ! ( پرولتاريااينست ديکتاتوری: بر حذر می داشتند، با نشان دادن روابط کمون پاريس می گويد

آنها را از ماليات ها و . کمون دهقانان و خرده پا ها را از بروکراسی حکومت بورژوازی رها می کرد...") داخلی

عوامل اجرايی حکومتی و پليس فاسد و وابسته به قدرت سياسی رها کرده و تمامی عوامل حکومتی را از طريق 

فرزندان ايشان را نيز از همان کيفيت آموزشی که طبقات مرفه . قات در می آوردکمون مورد انتخاب و کنترل اين طب

قضات و دادرسان را نيز انتخابی و قابل عزل کرده و در زير کنترل تمامی طبقات محروم . داشتند بهره مند می نمود

  .قرار می داد

  :مهمترين اقدامات کمون

 و نيروی پليس دائمی و جايگزينی آن با ارتش مسلح مردمی و اولين اقدام کمون به رسميت درآوردن انحالل ارتش

  .نيروی پليس داوطلب بود

  .سپس تصرف تمام دارايی دولتيان و کليسا انجام پذيرفت
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مراکز آموزشی و ابزار آن چون کتاب و دفتر و قلم را رايگان کرده و در اختيار تمامی مردم قرار داد و از زير نفوذ 

بدين ترتيب نه تنها آموزش برای عموم مقدور : " مارکس در اين باره می گويد. د خارج کردکليسا و طبقات ثروتمن

جنگ داخلی در فرانسه، قسمت ." (گشت، بلکه خود علم نيز از پيش قضاوت های طبقاتی و نيروهای حکومتی در آمد

  )سوم

و آنها را در اختيار اتحاديه های کليه مراکز توليد ايکه به تصميم مالکان خود تعطيل شده بودند را متصرف شد 

  .کارگری مربوطه در هماهنگی با کمون قرار داد

  ....و 

برای . کمون کليه ی مرزهای مصنوعی ای را که باعث جدايی انسان ها و تبعيض عليه ايشان می شد را محو می کرد

نی يا آفريقايی و يا خالصه اينکه يک انسان آلما. عضويت در مجامع محلی تنها شرط آن زندگی در آن منطقه بود

زن و مرد، کاتوليک و . بوده است، در کمون مورد تبعيض قرار نمی گرفت و از حق مساوی برخوردار بود" بيگانه"

بطوريکه نيروهای مسلح . همه دارای اختيارات و مسئوليت های همسان و برابر بودند... پروتستان، سياه و سفيد و 

. عضو کميته مرکزِی کمون بود" فرانکل"س پاريس بودند و يا اينکه يک آلمانی بنام لهستانی از حافظان مناطق حسا

حرامزادگی را از رسميت انداخت و همه فرزندان را . همچنين کمون به کليه همسران و فرزندانشان حقوق برابر داد

  .از حقوق برابر برخوردار کرد

هايی که مردم به کارگشايان داشتند بخشيد و اموالی را که بدهی . کمون رفاه مردم را در رأس وظايف خود قرار داد

اجاره آپارتمان ها را برای سه . برای تضمين پرداخت بدهی در اختيار کارگشايان گذاشته بودند را به ايشان برگرداند

 و کليه ی بدهی ها را از بهره معاف ساخت. ماه بخشيد و مالکين را از تخليه ی آپارتمان مستأجران منع کرد

و اصل بدهی ها را به هشت قسط برابر که می بايست در عرض دو . طلبکاران را از ضبط اموال بدهکاران منع کرد

تمامی دارايی های کليسا را ملی اعالم کرد . مراکز تحصيالت عاليه را بازسازی نمود. سال پرداخت شود تقسيط نمود

 - کمون پاريس. ( سياسی را آزاد نمود و گيوتين ها را آتش زدکليه زندانيان. و بودجه حکومتی کليسا ها را حذف نمود

  )مارکس

  :داليل شکست کمون

 متذکر می شود که مهمترين اشتباه کمونياردها اين ١٨٧١ آوريل ١٢مارکس در نامه خود به لودويگ کوگلمان بتاريخ 

ويد دليل عدم تهاجم آنها به او می گ. بود که برای در هم شکستن نيروی مسلح بورژوازی به ورسای حمله نکردند

ورسای دامن نزدن به يک جنگ داخلی بود و اين از عدم درک اين واقعيت نشأت می گرفت که تيير جنگ داخلی را 

  .آغاز کرده بود
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نوشته است بيان " جنگ داخلی فرانسه" سال بعد برای انتشار گزارش ٢٠انگلس نکته مهم ديگری را در مقدمه ای که 

 نظری رهبران آن در چارچوب عينيت ر گويد که به علت اکثريت بودن بالنکيست ها در کمون و فقاو می. می سازد

مثًال يکی از بزرگترين اشتباه سياسی کمون در حقيقت . حاکم، کمون بسياری از آنچه می بايست ميکرد، انجام نداد

 صورتيکه اگر آن را متصرف می شدند در. ايشان بانک فرانسه را دست نخورده باقی گذاشتند. تصميمی اقتصادی بود

 به ١٨٨١ فوريه ٢٢البته مارکس در نامه ای بتاريخ . بهترين گروگان را برای اعمال فشار به دولت ورسای داشتند

نيونهوس نيز به همين مطلب اشاره کرده و ميگويد فقط وجوه بانک پاريس به تنهايی می توانست به وحشيگری دولت 

  .ورسای خاتمه دهد

در حقيقت، علت شکست کمون عدم آگاهی پرولتاريای تشکيل دهنده اش به نقش تاريخی و توانايی های چنين پس 

  .ساختاری از قدرت سياسی بود

  مشخصات عمومی شوراها

با انجام يک کار تطبيقی بين کليه ی شوراهای معاصر متوجه می شويم که وجه اشتراک فراوانی بين آنها و 

  :ردوجود دا" دمکراسی آتن"

، در وحله اول متشکل از مردمی "دمکراسی مستقيم توده ای"، يا بطور عام تر، "حکومت شوراها ":اول اينکه

در پاريس . می گفتند" دموس"در آتن به آنها . سازماندهی شده که در واحدهای مناطق حيات و محل کارشان می باشند

اصلی و تصميم گيری نهايی در همان سطح گرفته می شد که قدرت ... و " انجمن خلقی"و در اوکساکا " انجمن محله"

و هيچ تشکلِ  مرکزی تری که متشکل از نمايندگان انتخاباتی اين واحدها بوده، حق وتو و يا اختيار تصميم گيری در 

. مورد محصوالت دمکراسی، يعنی تصميمات دمکراتيکی که در اين واحدهای ابتدايی گرفته می شده است را نداشته

محدود " حکومت شوراهای نمايندگی در شهرها"راين، تعبير نخبه گراهای بورژوا که حکومت شوراها را به بناب

ديکتاتوری شوراهای کارگری در "به معنی " ديکتاتوری پرولتاريا"که معتقدند " شورايی"ميکنند، و يا افراطيون 

تاريخی و عينی شورايی، بر مبنای تحريف می باشد و يا هر انحراف و تعبير ديگری از ساختار " واحدهای توليد

  .تاريخ بوده و بيانگر منافع طبقه ای است که به دنبال انحصار قدرت سياسی، يعنی بورژوازی می باشد

به مفهوم بورژوايی آن " نمايندگی"نيست، بلکه متضاد نهاد " نمايندگی" حکم باال ناقض و نافی اهميت نهاد :دوم اينکه

 مناطق وسيع و پر جمعيت، مانند شهرها و کشورهای کنونی، امکان تجمع و شرکت کليه يعنی مسلمًا در. است

بر اين محدوديت " نمايندگی"شهروندان در تمامی جلسات تصميم گيری در تمام سطوح مملکتی نيست و بايد از طريق 

صميمات حوزه ِی نمايندگی اش تنها وظيفه سخنگويی و انتقال ت" نماينده"اما، اين حکم بدين معنا است که . غالب آمد

اگر در جلسات شورای مرکزی شهری و يا کشوری موضوعی مطرح شود . را داراست و هيچ اختيار ديگری ندارد

آنان حق دادن رأی و مطرح " نماينده ِی"که در سطح حوزه ها مورد بررسی و تصميم گيری قرار نگرفته باشد، 

بايد موضوع را برای بررسی و تصميم گيری به حوزه برده و هنگاميکه کردن نظری به نمايندگی حوزه خود ندارد و 
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روند تصميم گيری دمکراتيک در حوزه های محلی طی شد، آنرا به شورای مرکزی منتقل کرده و بر همان مبنا رأی 

  .دهد

اسخگوِی سرعت روند اينجا دوباره نخبه گرايان بورژوا انتقاد می کنند که اين رونِد تصميم گيری بسيار ُکند بوده و پ

آيا تا به حال فکر کرده ايد که چه چيزی تعيين کننده ِی : در پاسخ از آنها سوأل می کنيم. جرياناِت امروزی را نمی دهد

سرعت جرياناِت امروزی است؟ و خود پاسخ می دهيم که سرعت حرکت اجتماعی بعلت نياز سرمايه برای گردش 

ز انباشت سرمايه بوده و برای کشوری که هدف خود را ايجاد برابری و سريعتر به منظور سرعت بخشيدن به نيا

تأمين منافع طبقه کارگر گذاشته است، نبايد در مقابل چنين نيازی که ارضاء کننده ِی منافع بورژوايی است، دمکراسی 

ِی اتحاد ديالکتيکی اين چنين مقاومتی در مقابل روند خودبخودی حرکت سرمايه داری يک نمونه . پرولتری را فدا کند

يعنی منافع بورژوازی در انباشت سرمايه ِی بيشتر و گردش سريعتر . پرولتاريا است" ديکتاتوری"و " دمکراسی"ِ 

  !سرمايه بايد فدای حفظ روابط دمکراتيک پرولتری شود و نه بالعکس

يعنی چنين . است" سی فردیدمکرا"به مفهوم " ديکتاتوری پرولتاريا" چنين شرايطی بيانگر آنست که :سوم اينکه

حکومتی تنها زمانی قادر به بقاء است که اوًال ديکتاتوری پرولتاريا نه به شکل فردی و گروهی و در جهت منافع 

اقليت جامعه، بلکه در جهت تضمين حق حاکميت فردی افراد جامعه به کار گرفته شده و توسط کل جامعه اعمال 

حلی که قدرت سياسی را در دست دارند، زندگی و يا کار در آن محله و يا تنها شرط عضويت در واحدهای م. گردد

بنابراين همانطور که در الگوهای تاريخیِ  انجمن ها و شورا ها می بينيم، تمامی مردم، از جمله . واحد است

ين الگويی و معموًال اکثريت اين طبقه نيز در تمامی جوامعی که در آنها چن. بورژوازی حق شرکت در آن را دارد

پياده شده است برای بيان و حمايت از منافع خود شرکت می کند، تنها بورژواها و مالکين بزرگ بوده اند که در 

آن هم خودشان چنين تصميمی گرفته بودند . اعتراض به حکومت دمکراتيک از شرکت در شوراها خودداری کرده اند

ديکتاتوری پرولتاريا در اينجا به .  شان استفاده نشده استو هيچ قانون و ابزار سرکوبی برای جلوگيری از شرکت

معنی حکومت برای صرفًا کارگران نيست، بلکه به معنای بهره بردن هر فرد جامعه از حق حاکميت و آزادی هاِی 

هر زمان که در هر جامعه ِی شورايی ای، به هر بهانه ای، چنين اصلی زير پا گذاشته شده، سر آغاز . مدنی است

  .وپاشی حکومت شوراها بوده استفر

 به هر حال هر کشوری به خصوص کشوری که در ابتدا بوسيله ی دشمنان قدرتمندی چون سرمايه :چهارم اينکه

اين نيرو نيز می بايست به باالترين و . جهانی محاصره شده، نياز به نيروی مسلح هميشه آماده برای دفاع از خود دارد

زرادخانه و افراد متخصص مسلح باشد تا بتواند از خود دفاع کرده و يا دشمنانش را از قدرتمند ترين و مدرن ترين 

اگر در باال اختيارات قدرت تصميم . است" نمايندگی"اما، در اينجا نيز بحث بر سر . حمله ِی موفقانه نا اميد سازد

داده " نمايندگی"رت مسلح و نظامی به داده شده بود، در اينجا اختيارات قد" نمايندگی"گيری و اجرا يی و قضاوت به 

پس، اين نيروی متخصص مرکزی نيز همچون شوراهای مرکزی می بايست عاری از هرگونه اختياری . می شود

چنين حکومتی برای حفظ خود از تعرض سرمايه جهانی و بورژوازی داخلی بايد بر . سياسی و توان نظامی باشد
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و کادرهای حرفه ای در ارتش مرکزی تنها . ت و حوزه ها تکيه داشته باشدنيروهای مسلح داوطلب اهالی همين محال

بدين ترتيب کذب بودن انتقاد بورژوازی . نقش آموزش، تجهيز و تربيت اين نيروهای مسلح مردمی بازی کند

 می کند، اعالم" دشمن ملی"ناسيوناليست که انحالل ارتش حرفه ای و سلسله مراتبی را برابر با خلع سالح در مقابل 

همانطور که شاهد هستيم آنان چنان نيروهای مسلحی را با چنان سازماندهی ای برای حفظ قدرت اقليتی . افشا می شود

  .استتاری برای نيت واقعیِ  آنهاست" دشمن ملی"خود و سرکوب آحاد مردم نياز دارند و سخن گفتن از 

در روسيه وفادار مانده و به حزب " اتحاد جماهير شوروی "باز هم در اينجا با نقطه نظر نخبه گرايانی که به الگوی

بودن طبقه حق می دهند که آزادی شهروندان را مورد تعرض قرار " عنصر آگاه" و" نماينده"طبقه کارگر به بهانه ِی 

 به حزب مجوز" استدالل"داده و بر ارتش مسلح و شوراها کنترل داشته باشد، بر می خوريم که در حقيقت با اين 

را داده و در واقع حکومتی بر مبناِی حکومت متمرکز ليبرالی را " حکومت شوراها"تشکيل حکومتی موازی با 

توصيه کرده و در خوشبينانه ترين شرايط از انتقال تمام قدرت به دست شوراها طفره رفته و حاکميت دوگانه را حفظ 

و گانه نمانده و هميشه به سرکوب شوراها و ديگر البته در طول تاريخ شوراها ديده شده که حکومت، د. می کنند

در گير ) اپو" (مجلس خلق مردم اوکساکا"هم اکنون در اوکساکا، . نهادهای دمکراسی مستقيم توده ای می انجامد

برای به انقياد در آوردن خود بوده و در آخرين " حزب انقالب دمکراتيک"مقاومت در مقابل تهاجم نظری و سياسیِ  

مطالعه ِی يک . ری هايش، حضور فعاالن هر حزبی را در مقام های نمايندگی اپو ممنوع اعالم داشته است تصميم گي

ساختار شورايیِ  زنده و در حال مبارزه می تواند دستاوردهاِی بسياری را از لحاظ آگاهی نظری ما و نتيجتًا 

مجلس " دور بتوانيم جمعی را برای مطالعه و تحقيق اميدواريم که در آينده ای نه چندان. پرولتاريای ايران داشته باشد

شکل داده و از اين طريق به باال بردن سطح آگاهی جنبش چپ انقالبی نسبت به آلترناتيو حکومت " خلق اوکساکا

  .بورژوازی نائل آييم

  پايان
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